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خوش آمدین به جمع ما و ما امیدواریم که این لحظاتی که دور هم هستیم لحظات خوبی برامون باشه و چیزهای جدید 

 هم یاد بگیریم و خالصه راضی از این جا بیرون بریم. امیدوارم شما هم کمک کنین که این طوری بشه. 

گم که توی این نامه شتین؟ حاال من بهتون میهاتون جالب شده؟ دوسش داستیتون چطور بود؟ به نظرتون نامهخب کارد

کنیم؟ بله با نام و یاد خدا و توکل به خودش که کمکمون بکنه ولی هر کاری رو با چی شروع می .یمخوایم بنویسچی می

 کهگیم، و هم بعد کنیم و بسم اهلل میمون رو با یاد خدا شروع مییعنی هم برنامهقیت انجام بدیم. اون کار رو با موف

 گیم: بسم اهلل الرحمن الرحیم.پس حاال با هم بلند می .نویسیممیهامون نام خدا رو نویسیم، باالی نامههامون رو مینامه

کنیم و از سخن خدا هم درس کارمون، به کتاب خدا هم مراجعه میشروع خب، حاال که از خدا کمک گرفتیم برای 

 دونه کجای قرآنه؟ میده؟ یا ی فجر رو بلکی این جا سوره گیریم. خب،می

ا بیشتر آشن خونیم و با این سورهرو با هم می ی خیلی قشنگیه که االن چند آیه شو سوره هقرآن 00ی فجر در جزء سوره

 شیم.می

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

 ﴾51﴿ یَا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ   (51) ى نفس مطمئنها
 ﴾55﴿ ارْجِعِی إِلَى رَبِّکِ رَاضِیَةً مَّرْضِیَّةً   (55) خشنود و خداپسند به سوى پروردگارت بازگرد

 ﴾55﴿ فَادْخُلِی فِی عِبَادِی   (55) و در میان بندگان من درآى
    (00) و در بهشت من داخل شو

 
                                        ﴾00﴿ وَادْخُلِی جَنَّتِی

   

 (.استبرای مربیان آمده ،معنای آیاتاین )

 مفهوم کلی آن.و  فجر

ذکر ارتباط این سوره  .0

مخصوصا آیات انتهایی آن 

 با امام حسین )ع(.

اهمیت آگاهی داشتن  .4

 قرآنی.از معانی آیات 
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حتی نامه نوشتن به امام 
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 جریان احوال ما هستند.

تقبیح وفادار نماندن  .6

به عهد با اشاره به نامه 

 نوشتن کوفیان و ...
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نور به ظلمت و پیروزی مؤمنان بر  کردن در این سوره بیشتر بحث غلبه !هابچهی فجر بودند. های آخر سورهها، آیهاین آیه

ی به چن معنی فجر چیه و اگه گفتی .دههست همین معنا رو می "فجر"هم که دنیاپرستان ذکر شده. حتی اسم این سوره 

شه و کم کم نور خورشید که داره سحر میگن میوقتی شنیده باشین که به ی فجر رو شاید تا حاال کلمهکنه؟ اشاره می

کنه؟ بله درسته، نور خورشید غلبه می یها چه چیزی داره بر چه چیزشه. اگه گفتین در اون لحظهدر آسمون پدیدار می

 شه. کم روشن میکنه و هوا داره کم به تاریکی غلبه می

 گه که عاقبت سرکشی و طغیانکنه و میرکش رو برای ما بیان میخداوند ماجرای یک قوم ساین سوره، های آخر در آیه

ما خوندیم خداوند هایی که نم هست. ولی در ادامه، در این آیهها در قیامت و در جهو گمراهی این قوم مجازات و عذاب اون

شنود و بازگرد در حالی که هم تو از او خ ! به سوی پروردگارتهستی و مطمئن ایآرامش یافته ی کهانسانای فرماید: می

 بهشت من وارد شو! بهو  بیا ضی است! پس در میان بندگان خوب منراضی هستی و هم او از تو خشنود و را

 بوطراین سوره م :فرمایندکه به ما می به دست ما رسیدهن آیات پایانی روایات مختلفی از امامانمون در مورد این سوره و ای

که به  ایاون انسان ارزندهدر حقیقت، این آیات انتهایی امام حسین )ع( هستند. منظور خدا از به امام حسین )ع( هست و 

امام حسین )ع( هستند که مطابق رضای خداوند عمل کردن و هم خدا از ایشون  ، و آرامش یافته دارهکامل خدا اطمینان 

هم ایشون با رضایت و آرامش و توکل کامل به خداوند در روز عاشورا به همراه خانوادشون در کربال مقابل  ی هست وراض

و  ،نهکفجر یا سحر به تاریکی شب غلبه میدشمنان اسالم ایستادن تا نور بر ظلمت و تاریکی غلبه کنه مثل وقتی که نور 

ها بشیم ما هم اگه بخوایم شامل این آیه الم واقعی نزد چه کسانیه.همه فهمیدند که حق با امام حسین )ع( هست و اس

شون هباشن. ایشون درجکردهباشن و آرامش پیدا داشتهتونستن به خدا اطمینان تونیم، نه اینکه فقط امام حسین )ع( میمی

واستن، خفقط رضایت خداوند رو میبودن چون توکلشون از همه قویتر بوده و کردهباالتر بوده و آرامش بیشتری پیدا از همه 

هایی تونیم در همون راه قدم برداریم و به چنین مقامولی ما هم با دوست داشتنشون و شناختن راهشون و هدفشون می

 اهلل. ءشا برسیم ان

 ی قرآن رو دوره کردیم و یاد گرفتیم.ت داشتین که با هم معنای چند آیهخب فکر کنم دوس
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 نزمی روی در خدا بنده بهترین اآلن هم ایشون( هستند. جی زمان ما امام زمان )ع "نفس مطمئنه" اینو حواستون باشه که

 سال 7000 از بیش این در هم مهدی حضرت کشیدند، عاشورا در زیادی هایمصیبت حسین امام که طور همون. هستند

 خیلی کشندمی بد هایآدم و هاظالم دست از دنیا مردم و شیعیانشون که هاییناراحتی همه این هستند، غیبت در که

 از هم خدا و هستند راضی خدا از هم ایشون یعنی .کنند ظهور که بخواهد خدا تا کنندمی صبر ایشون اما ،دهمی آزارشون

 نییع ،کنیم عمل خدا رضای مطابق باید بدیم، قرار حسین امام راه در رو خودمون بتونیمما  اینکه برای هم اآلن و .ایشون

 ... و کنهمی خوشحال رو ایشون که کنیم کارهایی و باشیمداشته دوست رو ایشون و باشیم زمانمون امام پیروی

 

ردم چون م ،رشون به سمت کوفه رفتند؟ بلهشهبرای چی از  علیه السالمدونین امام حسین بریم سراغ نامه: می !هاخب بچه

 هم کرد و. چون هم یزید خیلی بهشون ظلم میبودندشدهخسته  ،بوددادهکوفه که از دست یزید و والیانی که اون قرار 

گه در ظاهر داد. خالصه که دیو آشکارا گناهان بدی رو انجام میزد الهی و اسالم سر باز می هایمانشرمانه از فرخیلی بی

دل کردن و از ایشون درخواست کردن که  رسید. برای همین هم مردم به امام نامه نوشتند و دردِبه نظر مسلمان نمی ،هم

 به کمکشون بیان. گرچه به قولشون و خواستشون وفادار نموندن و باز هم گول شیطان رو خوردن.

 

این  ،ایم اگه منتظرش هستیمخودل کنیم و باهاشون حرف بزنیم. می ها برای اماممون دردِخوایم تو این نامهحاال ما می

خبر بدیم. بگیم که دلمون براشون تنگه و خیلی دوست داریم اریم بهشون دوست د ایشون رو قدربگیم و هر چرو بهشون 

دونن که ما بهشون چی نویسیم خبر دارن و میای که میاز این نامهدونیم که امام زمانمون هممون می که ببینیمشون.

م. کنیزنیم و بیعتمون رو تجدید میو هر سال یه سری به این نامه می داریمرو یه جای امن نگه میا این نامه گفتیم. م

بنویسین. و امیدواریم که یه روز این نامه رو بدیم به دست مبارک زمان تونین هر سال حرفای جدیدی برای امام می

نید توانید تصحیح کبخونم. )میاش رو برای همه نامه شو بده به من تا بلندتونه نامهمی ،اگرم کسی دوست داشت خودشون.

  .و یا نکات را انتقال دهید(

 صحرای عشقکلیپ  5

0412http://www.hodhodfarsi.tv/play_movie.php?montajatmove_id= 
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 دقیقه

 فریاد زد عمو جان! داستان 0

 

فکر جنگی  های مرد آزاد ساکت بود. همه بهخیمهآمد. اما شکرگاه دشمن صدای خنده و شادی میبود. از لشدههوا تاریک 

دشمن فقط دنبال من است و با شما کاری »ها گفت: شد. مرد آزاد یارانش را جمع کرد و به آنبودند که فردا شروع می

 «ندارد. حاال که هوا تاریک است فرار کنید بروید و جانتان را نجات بدهید.

عموجان اگر من ». او از مرد آزاد پرسید: جوانی که پسر برادر مرد آزاد بودنو پسری نوجوان بود.اولین کسی که حرف زد 

 «شوم؟میپیش شما بمانم فردا کشته 

 «مرگ در نظر تو چگونه است؟» مرد آزاد از او پرسید:

 «شوی.فردا تو کشته می» مرد آزاد گفت:« تر است.در راه شما باشد از عسل هم شیریناگر » نوجوان گفت:

 «شوید.خواهد برود چون اگر بمانید کشته میهر کس می» مرد آزاد ساکت ماند. دوباره به یارانش گفت: ،این حرف بعد از

اش و هفتاد و دو یار که آماده آن شب تعدادی از همراهان مرد آزاد در تاریکی فرار کردند و رفتند. مرد آزاد ماند و خانواده

 بودند با دشمن بجنگند.

آیا جواب  :بود. نوجوان فکر کردی مرگ از او پرسیدهال عمویش فکر کرد. عمویش دربارهؤیلی به سنوجوان خ ،آن شب

 هاییهایش را روی هم گذاشت تا بخوابد. ناگهان احساس کرد پروانهاست یا نه؟ در همان حال چشممناسبی به سؤال او داده

هایش را بست و ای در اطرافش نبود. دوباره چشمهیچ پروانه هایش را باز کرد. اماکنند. چشمنورانی دور و برش پرواز می

 های نورانی شد.دوباره همه جا پر از پروانه

آشنایی با حضرت  .7 دقیقه 1

 .قاسم ابن الحسن )ع(

آشنایی با مظلومی  .5

امام حسین و معصومی 

 یاران ایشان.

آشنایی با شجاعت  .0

علیه یاران امام حسین 

 السالم

 

آشنایی با مهارت  .7

گویی و جلب داستان

 به داستان. هاتوجه بچه

http://www.hodhodfarsi.tv/play_movie.php?montajatmove_id=463
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دید که اطرافش های نورانی را میکرد، پروانهگذاشت و باز میهایش را روی هم میآن شب هر بار که نوجوان چشم

 چرخند.می

ینی که بال و مصیبت با خود داشت. سپاه دشمن مثل دیواری دور و دراز ی بزرگ بود. مبارزه در سرزمصبح شد. روز مبارزه

بودند. ناگهان سربازهای دشمن تیرها را در کمان گذاشتند و به طرف یاران مرد ایستادهدر مقابل سپاه کوچک مرد آزاد 

آزاد پرتاب کردند. تعداد زیادی از یاران مرد آزاد کشته و یا زخمی شدند. پسر بزرگ مرد آزاد به میدان رفت و شهید شد. 

اش گرفت. او به سر تا پای نوجوان نگاه یهنوجوان آماده شد تا به میدان برود و با دشمن بجنگد. مرد آزاد او را دید و گر

توانست با سربازهای دشمن بجنگد و پیروز شود؟! مرد آزاد با خودش فکر ای کوچک میکرد. چطور پسری با قد و قواره

او هنوز برای جنگیدن کوچک است. مرد آزاد دوست نداشت نوجوان به میدان برود و با کسانی بجنگد که خیلی  :کرد

 ند.رحم بودبی

 "خواهم کشته بشوی.نمی"هایش نگاه کرد و گفت: مرد آزاد دستش را روی شانه نوجوان گذاشت، با مهربانی در چشم

بودند  هاییبودند و بیشترشان سوار اسبایستادهها نوجوان به سربازهای دشمن نگاه کرد. به هزاران سربازی که تا دوردست

 "من زنده بمانم شما کشته شوید؟ دوست ندارم چنین روزی را ببینم."ش گفت: که آرام و قرار نداشتند. نوجوان به عموی

مرد آزاد باز هم به او اجازه نداد تا به میدان برود و بجنگد. نوجوان گریه کرد و دست و پای مرد آزاد را بوسید. مرد آزاد او 

زد. مرد میره شد. با نگاه با عمویش حرف های مرد آزاد خیرا بغل کرد و موهایش را بوسید. نوجوان با التماس در چشم

 رحم منصرف کند.تواند او را از رفتن به میدان و جنگیدن با سربازهای بیدانست چطور میآزاد نمی

اش را به زبان آورد. مرد آزاد دیگر حرفی نزد و نوجوان راهی های مرد آزاد نگرانی را دید. اما دوباره خواستهنوجوان در چشم

 شد. میدان جنگ

کمی بعد نوجوان در میدان جنگ ایستاد. اولین سرباز دشمن به او حمله کرد، اما با ترس و لرز از مقابلش فرار کرد. دومین 

های جنگید اما در اوج ضربه شمشیرها و نعره اسبشد. نوجوان مثل مردی نیرومند و قوی میکشتهسرباز به دست او 
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شد تا بند کفشش را ببندد. یکی از سربازهای دشمن از فرصت استفاده کرد و  هایش باز شد. خمزخمی، بند یکی از کفش

 با شمشیر به سرش زد. نوجوان با صورت روی زمین افتاد و فریاد زد: عموجان!

مرد آزاد در میان گرد و غبار و هیاهوی سپاه دشمن، صدای نوجوان را شنید. به طرف او دوید و سرباز دشمن را دید که 

ای دستش را قطع کرد. سرباز چکد. مرد آزاد به او حمله کرد و با ضربهاش عرق میاست و از چانهوجوان ایستادهباالی سر ن

کنید؟ هایش را روی هم فشار داد. تمام نیرویش را جمع کرد و به طرف یارانش فریاد زد: چرا حمله نمیدشمن از درد دندان

 منتظر چی هستید؟!

نشینی کنند. در ها جنگید و مجبورشان کرد عقبه مرد آزاد حمله کردند. مرد آزاد با همه آندفعه بیشتر از ده نفر بیک

 میان گرد و غبار چند تا از سربازهای دشمن آمدند و قاتل پسر نوجوان را از زیر شمشیر مرد آزاد نجات دادند.

هایش را باز کرد، هایش را بست. وقتی دوباره چشمای چشمکرد. برای لحظهپیچید و ناله مینوجوان از درد به خود می

هایش را بست. نگاه کرد. نوجوان با لبخند کوچکی دوباره چشمبود و گریه میشدهعمویش را دید که روی صورتش خم 

 کند. او را بغل کرد و به خمیه برد.هایش را باز نمیکه او دیگر چشم مرد آزاد که به موهای خونی نوجوان افتاد، فهمید

 ها شد.نوجوان برای همیشه خوابید و اطرافش پر از صدای بال پروانه

  

 مسافر کربال پرزی  4

karbala-mosafere-5qn/l5xm5https://prezi.com/deujcc / 

 

چقدر ایشون بودن که فهمیدهبودن. چشیدهطعم والیت امام علی )ع( رو  (ع)ها، مردم کوفه در زمان امام علی : بچه5اسالید 

بعد از حضرت علی )ع( فرزند بزرگشون یعنی امام آدمای عادی متفاوتن. بودند که ایشون با تمام فهمیده. عادل و مهربانن

79 - 50 

 دقیقه

آشنایی با دالیل  .7

حرکت اباعبداهلل به سمت 

 کوفه و وقایع روز عاشورا 

هایی از امام درس .5

 حسین )ع( و یارانشان.

-پروژکتور یا وسیله .7

 .پرزی ی پخش
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ها معرفی مسلمون حاکمهمزمان با ایشون معاویه هم خودش رو  حسن مجتبی )ع( جانشین ایشون و امام شیعیان شدن که

 بعد معاویه امام حسن رو شهید کرد و امام حسین شدند امام سوم شیعیان.بود. کرده

یعنی عام  آدم شرابخوار بود و در مأل . یزید یکش یزید روی کار اومدپسر ،ردگر ستمکار مُحیله یوقتی معاویه: 0نصویر 

، امام حسین )ع( به زور بیعت بگیرهلق و خوی خیلی بدی هم داشت. او خواست از داد و خُکارهای گناه انجام میجلوی مردم 

هم با او مخالفت مردم ی بقیه ،تا با این کار ها قبول دارن،یعنی اینکه امام حسین بگن که او رو به عنوان حاکم مسلمون

 برد واسالم رو میچون او داشت آبروی  ،کنناون انسان فاسد بیعت نمیوقت با  . امام حسین هم معلوم بود که هیچنکنن

 شدن. د آدم خوبیه و مردم همه گمراه میکردن که یزیمردم فکر می ،کردناگر امام قبول می

کردند. یزید به حاکم شهر مدینه دستور داد که به زور از امام ان امام حسین توی مدینه زندگی میدر اون زم: 4تصویر 

ز ابه صالح دونستن که حسین )ع( بیعت بگیره و ایشون رو تحت فشار بذاره. امام حسین )ع( هم احساس خطر کردند و 

 برن.بمدینه شبانه همراه خانواده و دوستانشون خارج شن و به مکه که خانه امن خدا بود پناه 

 نجانشی رو خودش …کنه تازه، به اونا ظلم میکنهگناه می به صورت علنییدند که یزید دها! مردم کوفه میبچه :9اسالید 

یارن و بود روی بکردهکه خداوند اون رو انتخاب پیامبر  واقعی جانشینیعنی حسین  امام به گرفتن تصمیم!!! دونهمی پیامبر

 در که ور هانامه. برسن هااون داد به و بیان کوفه به تا کنن دعوت رو ایشون و بدن نامهبرای همین تصمیم گرفتن به ایشون 

ها رو به دست امام حسین دادن تا اون نامه رسانا کردن و به چند هه شده بار شترگفت امضا 550000 با نامه 75000 تاریخ

نه اونم کنار گذاشته و فقط بدی و شرارت میرا کهای خوب نسانبودند که یزید بدکار، تمام انوشته)ع( در مکه برسونند. اونا 

 به اسم اسالم. امام حسین به سوی ما بیایید. و پیشوای ما شوید و برایمان حکومت حق را بر پا کنید.

 

و به بهانه دستگیر کردن امام جنگ و خونریزی در خانه خدا  بشهنه خدا حفظ اامام حسین برای اینکه حرمت خ  :6اسالید 

 نیتی که برای حج داشتند رو تبدیل به عمره کردن و مکه رو ترک کردند و راهی کوفه شدن. ،اتفاق نیوفته

ار گرم روز در هوای بسی 54هاشون و تعدادی از یارانشون به سمت کوفه حرکت کردن. ایشون امام با خانواده و بچه :1اسالید 

 در راه بودند. 
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امام همزمان با حرکت به سمت کوفه پسر عموی خودشون یعنی جناب مسلم بن عقیل رو که خیلی به ایشون : 5تصویر 

ها مطمئن بشن و ببینن مردم تا چه اندازه در این هدفشون محکم ه کوفه فرستادن تا از درستی نامهاطمینان داشتن رو ب

 ن هستند.وحکومت عادالنه ایشه حضور حضرت و آماد هستند و

ی امام ه برای بیعت با ایشون که فرستادهشن کنظیر کوفیان مواجه میشن با استقبال بیمسلم بن عقیل وقتی وارد کوفه می

هاشون محکم کوفیان در خواسته ن کهدفرستن و اطالع میین هم مسلم برای امام پیکی رو میبودن. برای همآمدهبودن 

 تونن به کوفه بیان.ون میهستند و ایش

اد بود تا با تعدادی سرباز به کوفه بیشدهمور أاز طرف یزید مکه خیلی سنگدل بود، ا عبیدهلل بن زیاد ملعون هاما در همین روز

 فته.ابی)ع( و یارانشون تا برای یزید حکومت رو نگه داره و نذاره به دست امام حسین 

هایی که از امام حسین دعوت مردم کرد و همه اون و گول زدن زیاد شروع به فریب دادنها، متأسفانه ابن بله بچه: 5تصویر 

 ها رو خواهدکشت.رو تهدید کرد که اون هابعضیگول زد یا  مقامپول و  های الکی بهقولبودند که به کوفه بیان رو با کرده

در ابتدای نماز مغرب تعداد خیلی زیادی از  ، به طوری کههمشون جناب مسلم رو تنها گذاشتن کوفیان عهدشکنی کردن و

مورانش مسلم أی یزید و مدار و دسته ها از ترسِی اونمردم پشت سر مسلم بن عقیل نماز خواندند ولی بعد از نماز عشا همه

 ..... رو تنها گذشتن و فرار کردن

و  سلم آببگردن و بکشنشون حتی به جناب مهاشون رو بیان خونهمردم کوفه از ترس اینکه سربازای ابن زیاد : 70تصویر 

استراحت  اونجاکردن. و حضرت مسلم بدون جایی که بتونن در ن باز نمیوشای ویه رهاشون رو بخونه غذا هم ندادن و درِ

کر ی این اتفاقات فو به دیوار یک خونه تکیه داده بودن و داشتن به همه بودنایستادهچیزی بخورن در کنار کوچه یا کنن و 

ای که بهش تکیه داده بودن در رو کردن و ناراحت امام حسین )ع( و خونواده و یارانشون بودن که یک دفعه صاحب خونهمی

 که ایشون آببعد  و مسلم از او کمی آب خواستند خواهی؟ حضرتای مرد چه می :گفتپیرزن به جناب مسلم . باز کرد

 :جایی ندارم. پیرزن گفت: تو که هستی؟ مسلم جواب داد :مسلم گفتند ! جناب؟رویپس چرا نمی :خوردند، پیرزن پرسید

چون اون زن شیعه و دوستدار حضرت علی بود و  ،اش راهشون دادبه خونهو م. پیرزن ایشون رو شناخت من مسلم بن عقیل

جای  ،ن جا هستن. ولی وقتی که پسرش به خانه برگشت و فهمید جناب مسلم اوخیلی شجاعتر از بیشتر مردای کوفه بود

 ... هلو داد تا از ابن زیاد پول بگیر ایشون رو به سربازها
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خالصه ایشون رو با نامردی دستگیر کردن و به ابن زیاد تحویل دادند. اون جفاکار هم حضرت مسلم رو در حالی : 77تصویر 

به شهادت  ،ت این مردم نامرد میاناز این که این مردم به امام حسین پشت کردن و امام دارن به سمبودن ریزان اشککه 

 رسوندن.

ا هیامبر توی غدیر خم به همه مسلمونکی یادشه؟ یادتونه پ ؛این ماجرا برای حضرت علی هم اتفاق افتاد !هابچه: 75تصویر 

گفتند که حضرت علی جانشینشون هستند و همه مردم با ایشون بیعت کردند که بعد از پیامبر، حضرت علی رهبرشون 

 باشه؟ اما مردم فراموش کردند و بعد از پیامبر، حضرت علی رو تنها گذاشتند!!

به جای اینکه یارشون باشیم و  ، ونکنه ما هم بدی کنیم ،االن که امام ما امام زمان هستند !هاآخ آخ آخ بچه: 70تصویر 

اگر امام زمانمون رو  ،کار زشت کنیم که قلب ایشون از دستمون ناراحت باشه. اگر ما دینداریم ،ایشون رو خوشحال کنیم

ه یا ی ،نه مثل کوفیان گول بخوریم یا از ترس اینکه نکنه یه چیزایی رو ،باید یار عاقل امام زمان باشیم ،دوست داریم

مان هستیم و باید کارهامون و ما شیعه امام ز !برخالف میل ایشون عمل کنیم ،دنیا از دست بدیم یتو هایی روخوشی

هامون طوری باشه که مردم بگن: به به! آفرین به این کسانی که شیعه و مسلمان هستند. چقدر راستگو هستند! چقدر حرف

ن رو های خوبی هستند! اگر این طوری نباشیم، آبروی امامموکنند! چه بچهون هستند! چقدر به دیگران کمک میمهرب

 ایم! باید خیلی مواظب باشیم. خالصه ...دهبر

امام در حرکت به سمت کوفه بودند تا اینکه در نزدیکی کوفه سپاه ابن زیاد، مانع حرکت امام و خانواده و یارانشون  :74 اسالید

یده ف کوفه کشرو بهشون ندادن. پس راه امام به سمت بیابانی در اطرا بستند و اجازه ورود به کوفه اونها یروه شدن و راه رو ب

 ؟اینجا کجاست :اد و دیگه حرکت نکرد. امام حسین پرسیدندتایسامام حسین  کرد تا اینکه اسبشد. کاروان حرکت می

رسول خدا به ربزرگم ست که پدهن جایی وجا هماین و جای رنج و بال، شهمعنیش میکرب و بال. امام فرمودند که  :گفتند

ابن  جا خیمه زدن. روز هفتم محرمونمحرم به اینجا رسیدن و همماه در روز دوم  . امام حسینداده بودن ون راوی من وعده

و از آن روز تا  امام، خانواده و یارانشان ببندنبر روی  آشامیدنن میاوکه همه از  وآب رود فرات ر :د ملعون دستور دادزیا

 ها داشتند و تشنه بودند.و خود ایشان آب خیلی کمی در خیمهمام همراهان امام حسین عصر عاشورا ت
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بودند کربال. اتفاقات مهمی هم در کربال افتاد تا اینکه شب دهم محرم و روز دهم رسیدهخب، تا اینجای ماجرا، امام حسین 

گیریم رو هم که از ماجراهای روز عاشورا میدرس م خوام چندتاگذرم و میمحرم یا همون عاشورا شد. من از اون اتفاقات می

 براتون تعریف کنم:

 

اما ما  ،شاید صد تا درسهستن، درس  برای ما ی که در روز عاشورا با امام بودنها! عاشورا همه لحظاتش و همه افرادبچه

 :کنیممیشون رو با هم مرور اندتچ

سربازان مردم و  ،ممکن بودکه ، باز در هر زمانی بودنشدهو اذیتی که در این سفر  هاامام حسین با وجود تمام سختی -7

: جنگ و خونریزی راه فرمودنکردن. میدعوت می واقعی و حقیقی به دین اسالم وها رناوکردن و راهنمایی می وابن زیاد ر

ی رن ولی انسانیت ما باقچیزایی هستن که از بین می در مقابل انسان بودن ما ارزشی نداره و اینا دنیاو مقام نیاندازید. مال 

ه دعوت او با دین اسالم همان کسی که ب ن،نوه رسول خدا هست کردن کهیادآوری می. سازهمونه و اون دنیای ما رو میمی

آیا دارید؟!  ورن آیا من به شما ظلمی کردم که قصد جنگ با م ،من فرزند دختر رسول خدا هستمفرمودن: می. نآشنا شد

 ؟!شهید کنید وام رو خانوادهخواهید من ام که اینجور میام؟! آیا من کسی از شما را کشتهانجام دادهرو غیر از دستور خدا 

رها کنید تا از اینجا به محلی  وا سر جنگ با شما نداریم، پس ما رباشید. م یهای آزاده و باشرفاگر دین ندارید، حداقل انسان

 ودبشدهو پول و مقام دنیا براشون مهم  بودنکردهگناه  هااون. اما افسوس که اینقدر و ما با شما کاری نداریم یمبر رامآامن و 

 رفت.ه اصال حرفای امام به گوششون نمیک

 خدا رضای برای ون چون همه این کارها روباز ایش ،یا کشتند یا آزار دادند ون روملعون همه خانواده ایش با اینکه ظالمان -5

صبر ایشون به حدی باال بود که توکل و . کردن و راضی بودنصبر می هاتمام این سختیدادن، به و هدایت مردم انجام می

 ة(.رضیَّمَ ةًراضیَ کِبِِّعی إلی رَإرجِ -ة نَّئِطمَالمُ فسُا النَّهَتُیا ایَّخداوند از صبر و ایمان ایشون توی قرآن یاد کرده )

امام حسین همه  شدند برای یاری امام زمانشون از همه چیزشون بگذرند. اصحاب و یاران بعضی از شیعیان حاضر -0

شون دفاع کنند. ونن و از ایشون و خانوادهاما با وجود این حاضر بودند در کنار امامشون بم ،نشدونستن که شهید میمی

بودند کردهرو تشویق ها اون یمان قوی که داشتنبا ا بودند و همسرهاشون همکردهها از همسر و فرزندانشون خداحافظی اون

 که برن و امام زمانشون رو یاری کنند.
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 حضرت قاسم )ع(انیمیشن  9

http://tebyan.net/videoplayer.aspx?MusicID=744059 

  

آشنایی با حضرت  .7 دقیقه 75

قاسم بن الحسن و دفاع 

ایشان از امامشان و 

 شهادتشان.

پروژکتور یا  .7

ی پخش و وسیله

 بلندگو.

 ی عاشوراپیرامون واقعهپرسش و پاسخ  فعالیت گروهی 6

و برای هر گروه یک سؤال مطرح کنید  )متناسب با تعداد شرکت کنندگان( نفره تقسیم کنید 0یا  5های ها را به گروهبچه

شان هایها بخواهید گروهی بایستند و یافتهبرای جواب سؤالشان فکر کنند و بعد از آنکه دقیقه زمان دهید  0-5ها و به آن

 در میان بگذارند.را با بقیه 

 (.استها در پرزی آمده)پاسخ سؤال

 شود ...تا اسالم حفظ  ؟با یزید بیعت نکردندچرا امام حسین  -7

به چه دلیل از محل زندگیشان مدینه با خانواده خارج شدند و چه شد که به کربال رسیدند؟ برای در امان حسین امام  -5

رمت ح حفظرای ایشان به زور برای یزید بیعت بگیرد و رفتن به حج و خروج از مکه بخواست از ماندن از والی مدینه که می

 و ...نه خدا او احترام خ

 عموشونجناب مسلم بن عقیل پسرشون مطمئن شوند چه کردند؟ امام حسین )ع( برای اینکه از مردم کوفه و خواسته -0

 به کوفه فرستادند....امین  نمایندهرا به عنوان یک 

چه دالئلی کوفیان مسلم بن عقیل و بعد امام حسین )ع( را تنها گذاشتند؟ ضعف ایمان و اهمیت پول و مقام دنیا و  به -4

 ترس از آزار یزید....

 باشیم. امام زمانمان اینکه یاوریم؟ گیربرای زندگی امروزمان چه درسی از عاشورا میما  -9

 

ها درگیر کردن بچه .7 دقیقه 79

-دادهبا مطالب آموزش 

 شده.

انجام کار گروهی و  .5

ها در درگیر کردن بچه

کنار هم برای یافتن پاسخ 

 گروهی.

 

http://tebyan.net/videoplayer.aspx?MusicID=144025
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 دالئل واقعه عاشورا نمایش 1

تواند به نشانه عزا سیاه رنگ باشد( که دخترش ست )لباس مادر هم میا و مشغول بافتنته مادر روی صندلی نشس -داخلی 

 .پشتی به همراه داردکولهنگار لباس مدرسه و  .رسداز مدرسه مینگار 

 سالم مامان )با صدای بلند(: نگار

 زند(: سالم دخترم، مدرسه خوب بود؟دارد و به نگار لبخند می)سرش را از روی بافتنی برمی مادر

 .وقت توی سالن اجتماعات )جیم/ نمازخانه( بودیم، برنامه مخصوص در مورد ماه محرم داشتیم : بله، امروز بیشترِنگار

 زنی؟سینهای داشتین؟ سخنرانی؟ : چه برنامه(شودکه از جایش بلند می در حالی) مادر

 .: در مورد واقعه عاشورا و سفر امام حسین از مکه به کربال برامون صحبت کردننگار

 !: چیا گفتن؟ برای من هم تعریف کن(دهدبا حالت مشتاق ادامه می) مادر

مادر هم دوباره روی صندلی  -گذاردمیدر دهانش ای انگور از روی ظرف میوه دانهگذارد و میزمین پشتی را کوله نگار

 .نشیندمی

شه و مردم کم کم از اطراف برای نزدیک مراسم حج که می .بودند به مکهرفته: گفتند که امام حسین از چند ماه قبل نگار

 .فرسته حجبهانه انجام مراسم می بن سعید بن عاص به با عمر رو سپاهی هم یزید ،انجام اعمال حج میان

 رسه به مکه،ماه ذی الحجه سپاه می 5، روز  : درستهمادر

 : اما گویا برای دستگیری امام بوده! نه؟!؟نگار

خواست به زور از امام حسین بیعت گوید(: بله، در واقع یزید میاندازد و میکشد و ناراحت سرش را پایین میه میآ) مادر

 !ده که امام رو به زور هم که شده وادار کنن به بیعتفرسته و دستور میسپاه می ،شناما چون امام راضی نمی ،بگیره

 !: امروز بهمون گفتن که امام مجبور شدن حج رو تبدیل به عمره بکنن و عمال اعمال حج واجب رو انجام ندننگار

حترامی ااینکه حرمت خانه خدا حفظ بشه و سپاه یزید نتونن بیبرای  ،شه: درسته، امام وقتی دیدن داره لشکرکشی میمادر

 !شندن و شبانه از مکه خارج میبرنامه حج خودشون رو تغییر می ،کنن

 ؟شد: چرا با اون عجله؟ حاال یکی دو روز دیرتر که مثال به عید قربان هم برسن نمینگار

آشنایی با دلیل سفر امام  .7 دقیقه 79

حسین )ع( از مکه به 

 کوفه.

 

دو بازیگر مادر و  .7

 دختر )یا پسر(.

صندلی و وسایل  .5

 ی هروسیلهبافتنی یا 

کاری که مادر در حال 

 انجام آن است.

 ظرف میوه یا انگور. .0
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بینن که بهشون گفتن: از شهر خارج رسول )ص( رو می ی الحجه گویا امام خواب جدشون حضرتذ: همون شب هشتم مادر

 (.لرزد)صدای مادر می !خواهد تو را کشته ببیندشو که خدا می

 !شن؟دونستن که کشته می: یعنی امام مینگار

 هسته و ناراحت(: بلهآ) مادر

 شون رو بردن؟: پس چرا خانوادهنگار

از طرفی هم مردم کوفه نامه نوشتن و از امام دعوت کردن بیاد پیش  دن که قصد جنگ با کسی ندارن،: امام توضیح میمادر

کنن برای  تکه ثاب شون به طرف کوفه حرکت کردنکنیم ازت، امام هم با خانوادهها، به امام گفتن که ما حمایت میاون

 رن.جنگ نمی

نند زهایی هستند که زیر قولشون میدمآونستند کوفیان د)ع( با این که می االن شما بگی که چرا امام حسین شهمی: نگار

 بازهم به کوفه رفتند؟

بودن که فرستادهباوفای خودشون حضرت مسلم رو زودتر به کوفه و امام حسین )ع( پسر عموی شجاع  !دختر گلم: مادر

 خیلی زیادی با مردمِ ،وقتی حضرت مسلم وارد کوفه شدن مردم کوفه منتظر ورود امام هستند یا نه؟ :بررسی کنه ببینه

ه مردم کوف بلهحضرت مسلم هم به امام نامه نوشتند که  ایشان بیعت کردند و گفتند که منتظر امام حسین هستند و

به  ،ابن زیاد که ادم خیلی بدی بود ،به کوفه بیایید. ولی بعد از حرکت امام به سمت کوفه صبرانه منتظر شما هستند وبی

ها رو هم و خیلی ه،دمقام می ه،درو گوش نکنند بهشون پول می (ع) حسین امام حرف اگر که به مردم گفت کوفه رفت و

 .ترسوندند زندان کردند و

 امامشون بود؟ مقام براشون مهمتر از پول و !یعنی مامان :نگار

شهرشون  حتی حضرت مسلم رو که در به قولشون عمل نکردند و ،ن ضعیف بودومردمی هم که ایمانش !بله دخترم :مامان

ه بو رو در کربال محاصره کردن  (ع) حسین امام  بعد هم ابن زیاد ایشون رو به شهادت رسوند و مهمون بود، تنها گذاشتند و

 .شهادت رسوندند
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خواد اینقدر ایمانم رو قوی کنم که همیشه از حق دفاع کنم و هیچ چیز نتونه من رو بترسونه که من دلم می، مامان :نگار

 .پایمال کنمحق رو 

کنم که این تصمیم عاقالنه رو با فکر کردن گرفتی. حتما امام ، من به تو افتخار میمفرین دخترآ ،به به، خیلی خوبه: مامان

 راستش رو بخوای این کار هم خیلی ساده هست هم خیلی سخت.  !زمانمون هم االن کلی خوشحالن ازت. خوش به حالت

 : وا یعنی چی مامان؟!نگار

کردن که احکام اسالم رو خوب انجام بدن و خیلی هم نماز و ها سعی میخاطر اینه که خب خیلیه : خیلی سخت بمامان

همین پیروی نکردن از امام هر زمان کافیه برای اینکه خوندن ولی به این مقام نرسیدن و امامشون رو ناراحت کردن. قرآن می

 های محکمی باشیم تا مثل اون آدما گول نخوریم.پس باید حسابی شیعهباشیم. نی واقعی شیعهراه رو اشتباه رفته باشی و 

 : خب حاال چرا گفتین آسون؟ نگار

: برای این گفتم که در همین راه اگه به امام زمانمون متوسل بشیم و باهاشون ارتباطمون رو قوی کنیم و ازشون کمک مامان

)نگار در این مدت به دقت مسلمونای واقعی و محکم باشیم و بمونیم.  کنن که بتونیمخیلی راحت ما رو کمک می ،بخوایم

 (.دهدی فهمیدن تکان میدهد و سر را به نشانهگوش می

ی خوب بخوریم که هم گردنم درد گرفته بسکه بافتم برای ه عصرونهیدیگه به نظر من کالسمون رو تعطیل کنیم و بریم 

 نه؟ ،خسته شدی دیگهشمام یه کم م شما و هم اینکه به نظر

شه. ک: قربون مامان گلم برم که انقد برام زحمت می(گویدزند و میبا لبخند دستانش را دور گردن مادر حلقه می) نگار

 (کنند.و هر دو دست در دست هم و شاداب صحنه را ترک می)بریم به سمت آشپزخونه. 

 کودکان تشنه لب یا مداحی شعر 1

 رفتم به صحرا روزی

 دیدم مرغی نشسته

آشنایی با فرهنگ شعر  .7 دقیقه 70

سرایی و ادبیات فارسی در 

 .فضای دینی

 

هیجان در تن صدای  .7

مربی و رسا بودن صدا از 

ملزومات اجرای خوب  

 باشد.می
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 گفتم چرا غمینی

 گفتا دلم شکسته

 امروز عاشورا شده

 شدهدر کربال غوغا 

 یاران دین یدر چهره

 آثار غم پیدا شده

 ای مرغِ زیبا :گفتم

 پرواز کن به باال

 منزل نما در کربال

 سالم ما را هدیه کن

 بر آن امامِ سر جدا

 ایبخوان ز غم ترانه

 از کودکان تشنه لب

 از دشمنانِ سنگدل

 از اصغر رنگین گلو
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 از روز عاشورا بگو

 از اکبری که شد شهید

 گفتگودر کربال کن 

 کار در منزل 5

شرکت کنندگان   سمت آغاز در از  ستید که   ق ستفاده از نامه خوا ست کردند،  با ا  لزمان عجنامه ای خطاب به امام ای که در

سند    شریف بنوی شروع   و اهلل تعالی فرجه ال شتن به قبل از  ضوع  درباره ،نو در این  ندتوانمیکه چه مطالبی را و اینی این مو

صحبت کردید.    نامه  سند  سند و نیم دیگر کاغذ را   میهخواباز آنها توانیم میبنوی الی نگه خکه نیمی از نامه را در برنامه بنوی

در خانه و با توجه بیشااتری بنویسااند و از آن نگهداری کنند و بدانند که امام زمانشااان از مطلب  شااان رادارند و ادامه نامه

 ها با اطالع هستند. ی آننامه

 

ای که دستتونه براشون از چیزایی که امروز با هم یاد گرفتیم و موضوع این نامه ،ها، وقتی پدر و مادرتون رو دیدینبچه

تونین برای پدر ی ما همیشه خوبه. میهم براشون این مطالب یادآوری بشه، چون یادآوری برای همهها حرف بزنین تا اون

ها هم بخواین تا یه نامه برای امام زمان بنویسن و مثل شما سعی کنن ای بگین و از اونو مادرتون از نوشتن همچین نامه

های ما و از کارهامون خبر خبر دارن همونطوری که از دلهای ما مل کنن و بهشون بگین که امام زمانمون از نامهعبهش 

 دارن.

باال بردن سطح  .7 

-یادگیری و به خاطر

ی وسیلهه سپاری ب

ی کار مرتبط با ادامه

 برنامه در منزل.

7.  

 / نتیجه گیری و دعا:پایان 5

 با شما دوره کردیم و از نظرات مامباشین و گرفتهکنم که امروز خیلی چیزای جدید یاد شه. من فکر میقبول با ،هاخب بچه

عاشورا  یاتفاق بسیار عظیم و ناراحت کنندهتر دالیل این برای شما دقیقشما چیزای جدید یاد گرفتیم. امروز ما سعی کردیم 

نه کتحقیق بیشتر و بهتر به ما کمک میهای دقیق و فکر کردن و مطالعه و بدیم و با هم بحث کنیم. این بحث رو توضیح

 و بحث گیری نتیجه .7 دقیقه 9

 بحث. یدوباره انتقال

ذکر به وجود مقدس ت .5

صاحب الزمان )عج( به 

 در قسمت این اجرای .7

 توجه و سکوت فضای

 .توسل و
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نیم و عمل کنیم. چرا؟ چون ما نمون رو بهتر بشناسیم و بدونیم که هدفشون چی بوده که ما هم در همون راستا حرکت کاماما

خوایم بگیم امام زمانمون رو دوست داریم و منتظریم بیاد که دنیا رو پر از خوبی و عدل خوایم مثل مردم کوفه باشیم. نمینمی

 یم و بگیم بیاد ولی وقتی که اومدن بشیم مثل مردم کوفه خدای نکرده. درسته؟ ما اینو داد بکنه و حتی دعا هم براشون بخون

 حکممامام زمانمون رو بشناسیم و  ،علمخوایم قوی و با باشیم. میداشتههای الکی یم که زیر قولمون بزنیم و خواستهخوارو نمی

نیم. این زتنگه براشون و زیر قولمون هم نمیدلمونم . بگیم که زودتر بیان و ما بهشون احتیاج داریم خوایم ایشونبگیم که می

داریم و وقتی رو نگه می هامحکم نباشیم. این نامهامام ما ازش خبر داره، پس خیلی بده که  ،هایی رو هم که نوشتیمنامه

به  گیم این همون نامه هست و مادیم و میهامون رو بهشون میایشون اومدن، نامه شاءاهلل با دعاهای ما و کارهای خوبمونان

 پایبند بودیم. قولمون

 بقلدردی کنیم و مرهمی باشیم بر های غمگینمون با ایشون همه دل دعای فرج رو بخونیم و با دلحاال بیاین همه با هم از ت

 نازنینشون.

 رو به قبله و ایستاده به احترام ایشان خواندن دعای فرج 

عنوان معلم و امام 

 زمان ما.

پیوند قلبی با حضرت  .0

الزمان العصر و صاحب 

علیه السالم و دعا 

 برای ایشان

 

آغاز دعا، پس از  .5

ها به توجه دادن بچه

اهمیت دعا برای فرج 

 .عج صاحب الزمان

سعی شود که متن  .0

عربی و ترجمه آن به 

زبان محلِّی همزمان با 

 تالوت، نمایش داده

 شود.

 

 

 

 

 :نامه ی کاردستیطرز تهیه
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 وسایل و ابزار مورد نیاز:

 

 سانتی متر 59*79با ابعاد تقریبی  7کاغذ کاهی  .7

 دو چوب باریک  .5

 نوار باریک از جنس گونی و یا نخ کاموا  .0

 چسب حرارتی  .4

 

 چوب باریک:

 

می توانید از شاااخه ی درخت، مداد، ساایخ چوبی و ... اسااتفاده نمایید.    

شد         ستوانه ای الزم برای این کاردستی را دارا نمی با شکل ا ستنی  چوب ب

 آن را به عنوان گزینه آخر قرار دهید. 

 

                                                           
 می توانید از کاغذ برش، کاغذ پوستی یا هر نوع کاغذ دیگری که حس قدیمی بودن را القاء کند استفاده نمایید.  1 
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انتهای کاغذ را چسااب بزنید و چوب را روی چسااب قرار دهید تا کامال به 

کاغذ بچسبد. ممکن است استفاده از چسب حرارتی برای کودکان مشکل      

باشااد لذا در صااورت نیاز چسااب را خودتان روی کاغذ بزنید و از آن ها    

 بخواهید چوب را روی چسب قرار دهند. 

 

 و مجدد چسب بزنید. کاغذ را چند بار دور چوب پیچانده 
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غذ تکرار       کا کار را در طرف دیگر  همین 

مه را        نا تدایی  ید جمالت اب ید.  می توان کن

 خودتان با دست روی کاغذ بنویسید.  

 

 به نام خدا  

 

 امام مهربانم سالم ...  

 بابای خوب و مهربانم سالم ...  

 

مه ای           نا ید  گان بخواه ند کت کن از شااار

عالی فرجه          مان عج اهلل ت مام ز به ا خطاب 

شروع      سند. می توانید قبل از  شریف بنوی ال

که چه      باره ی این موضاااوع  نوشاااتن در

مطالبی را می توان در این نامه نوشاات به 

سپس از       صحبت کنید و  صورت گروهی 

از آنها بخواهید مشااغول نوشااتن شااوند.   

طح کاغذ را به دو قسمت ها بخواهید سبچه

ند و نصاااف آن را در هنگام      تقسااایم کن

کاردسااتی بنویسااند و نیم دیگر آن را در  

خانه و با توجه بیشااتری بنویسااند و از آن 

نگهداری کنند و بدانند که امام زمانشان از 

 ها با اطالع هستند.ی آنمطلب نامه
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با نخ گونی          یان کاغذ را لوله کنید و  پا در 

 آن را ببندید.  

 
 

 

 

 


